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  العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف الفريق
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو    

   السادسةالدورة
  ،٢٠٠٨طس ـأغس/ آب٢٧- ٢١ را،ـأك
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ وبوزنان،  

  من جدول األعمال) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  جدول األعمال وشروحه
  ∗مقدمة من األمني التنفيذيمذكرة 

   جدول األعمال- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  ؛**لإقرار جدول األعما  )أ(    

  ؛تنظيم أعمال الدورة  )ب(    

                                                      

اجلزء األول من الدورة السادسة وافتتاح      تأخر تقدمي هذه الوثيقة نظراً لقصر املدة الفاصلة بني اختتام             *
صص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب للفريق العامل املخاملستأنفة الدورة السادسة 
  .بروتوكول كيوتو

 .نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف اجلزء األول من دورته السادسة  **
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  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(    

 يف  إسـهامها فض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها و      املتعلقـة خب داف  ـهاأل بلوغ   وسائلحتليل    - ٣
  :التنمية املستدامة

   واآلليات القائمة على مشاريع؛،االنبعاثاتباالجتار   )أ(    

   واحلراجة؛، استخدام األراضي وتغيري،استخدام األراضي  )ب(    

   وفئات املصادر؛، والقطاعات،غازات الدفيئة  )ج(    

  .تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةاج املمكن ُهالنُّ  )د(    

  .النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة  - ٤

لك اآلثار التبعية، اليت ميكن     النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذ            - ٥
  .أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  .حتليل إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف املرفق األول  - ٦

  .ملدرجة يف املرفق األولالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف ا  - ٧

  .٢٠٠٩برنامج العمل لعام   - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩

  .الدورةاملتعلق بالتقرير   - ١٠

  )١( شروح جدول األعمال- ثانياً 
   افتتاح الدورة- ١

لنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف لافتتح الرئيس الدورة السادسة للفريق العامل املخصص   - ١
، يف  ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢١يف يوم الثالثاء    ) الفريق العامل املخصص  (وجب بروتوكول كيوتو    املرفق األول مب  

أكرا بغانا؛ وأقر الفريق العامل املخصص يف أثناء تلك اجللسة جدول أعمال الفريق العامل املخـصص للـدورة                  

                                                      

. FCCC/KP/AWG/2008/4ترد شروح بنود جدول أعمال اجلزء األول من الدورة السادسة يف الوثيقة  )١(
 . تتضمن هذه الوثيقة سوى شروح بنود جدول األعمال اليت ستبحث يف الدورة السادسة املستأنفةوال
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، يف  ٢٠٠٨ديسمرب  / األول  كانون ١وسيفتتح الرئيس الدورة السادسة املستأنفة يف يوم اإلثنني،         . السادسة برمتها 
  .بوزنان ببولندا، يف املعرض الدويل ببوزنان

   مسائل تنظيمية- ٢

  تنظيم أعمال الدورة  )أ(  

يف  قرر الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة، أن ُيعقد اجلزء األول من دورته السادسة              : اخللفية  - ٢
وُعقد  .)٢(٢٠٠٨الدورة أثناء الفترة الدوراتية الثانية يف عام        ه  هذ وأن يستأنف    ٢٠٠٨سبتمرب  /أغسطس أو أيلول  /آب

 ٢٠٠٨ أغـسطس / آب ٢٧ إىل   ٢١اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص يف أكرا يف الفترة مـن               
ـ وس. لعمل التعاوين الطويل األجل يف إطار االتفاقية      لبالتالزم مع الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص         ستأنف ُت

 بالتالزم مع الـدورة     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ١ختتم يف بوزنان يف الفترة من       الدورة السادسة وتُ  
الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، والدورة الرابعـة عـشرة ملـؤمتر                 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، األطراف، والدورة التاسعة والعشرين لكل من اهليئة الفرع
  .لعمل التعاوين الطويل األجل يف إطار االتفاقيةلوالدورة الرابعة للفريق العامل املخصص 

، بأن تنتهي اجللسات عـادة يف الـساعة         )٣(وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين         - ٣
وسُتنظم . ، كحد أقصى٠٠/٢١، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة ، لكنها أجازت٠٠/١٨

أما البنود اليت ال ُيفرغ من النظر فيها يف . الدورة مبراعاة هذا القيد الزمين؛ وستعطى األولوية ألكثر املسائل إحلاحاً
  .هذه الدورة، فستحال إىل الدورة السابعة للفريق العامل املخصص

سيصدر رئيس الفريق العامل املخصص مذكرة سيناريوهات ليتقاسم مع األطراف مقترحات بشأن تنظيم             و  - ٤
ة بني  الدورأعمال الدورة السادسة املستأنفة، مبا يف ذلك مقترحات تتعلق بكيفية توزيع الوقت الضيق املتاح خالل                

ت بشأن حلقة العمل اليت سُتعقد أثناء الدورة        وستقدم هذه املذكرة أيضاً معلوما    . خمتلف القضايا املطروحة للمناقشة   
بشأن حتليل إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وهي               

  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣يوم األربعاء، يف حلقة من املقرر عقدها 

 للدورة املقرر عقدها يف بوزنان، املنـشور يف املوقـع           وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل االستعراض العام        - ٥
، وإىل قراءة الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء انعقاد الدورة، من أجل االطالع علـى جـدول                 )٤(الشبكي لالتفاقية 

  .مفصل وحمدث لعمل الفريق العامل املخصص

                                                      

 .٢٠، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٢(

 .١٠٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11الوثيقة  )٣(

)٤( <http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php>.  
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ية إىل أقصى حد ممكن وتزويد موظفي       ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفو          - ٦
كما يرجى من الراغبني يف اإلدالء ببيانات خطية        . املؤمتر سلفاً بنسخ ورقية منها تيسرياً لعمل املترمجني الشفويني        

  .إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

نظيم أعمال اجلزء سيدعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على النهج الذي يتعني اتباعه يف ت: اإلجراء  - ٧
وقد يرغب الفريق العامل املخصص يف مراعاة القيود الزمنيـة الـيت سـيواجهها         . املستأنف من الدورة السادسة   

املشتركون يف دورة بوزنان نتيجة تزامن انعقاد هذه الدورة مع اجتماعات هيئات أخرى من هيئـات االتفاقيـة                  
  .املنبثق عنهاوبروتوكول كيوتو 

FCCC/KP/AWG/2008/4   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
FCCC/KP/AWG/2008/6   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2008/7        مذكرة مقدمة  . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة السادسة املستأنفة

  من الرئيس

  انتخاب أعضاء املكتب  )ب(  

، تنتخب أي هيئـة فرعيـة   )٥( من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا٢٧ًعمالً بأحكام املادة     :اخللفية  - ٨
 أيضاً ٢٧وتنص املادة . رئيسها من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

ب أعضاء املكتب مع املراعاة الواجبـة ملبـدأ       َخنَتعلى أن تنتخب كل هيئة فرعية نائب رئيس ومقرراً هلا، وأن يُ           
واألطراف مدعوة إىل   . التمثيل اجلغرايف العادل وال خيدمون أكثر من واليتني متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة             

النظر بشكل فّعال يف تسمية نساء للمناصب اليت ُتشغل باالنتخابـات يف أي       إىل   و ٧- م أ /٣٦الرجوع إىل املقرر    
  .املنبثق عنهماأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو هيئة منش

وبناء على طلب مقدم من رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، ُشرع يف إجراء مشاورات بشأن      - ٩
تسمية املرشحني للهيئات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها، مبا يف ذلك الفريق العامل املخصص،               

الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ              وذلك يف   
وسيتلقى مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقريراً شفوياً عن نتـائج            . مبشاركة منسقي اجملموعات اإلقليمية   

وسيظل أعضاء املكتب احلاليون للفريق     . لزم األمر وستجرى مشاورات إضافية أثناء الدورة إذا       . هذه املشاورات 
  .العامل املخصص يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم

سيدعى الفريق العامل املخصص، عقب استكمال املشاورات، إىل انتخاب رئيسه ونائب رئيسه            : اإلجراء  - ١٠
  ).٢٠٠٩(ومقرره للوالية القادمة ومدهتا سنة واحدة 

                                                      

 .FCCC/CP/1996/2 الوثيقة )٥(
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وغ األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات وحتديد طرق       حتليل وسائل بل    - ٣
  زيادة فعاليتها وإسهامها يف التنمية املستدامة

اتفق الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة، على أن يقوم، خالل دورته               : اخللفية  - ١١
ضاء، مبواصلة عمله بشأن حتليل الوسائل ، عند االقت٢٠٠٩ ويف إطار مناقشة برنامج عمله لعام ،سادسة املستأنفةال

اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات، مبا يف ذلك االجتار 
باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو، والقواعد اليت ستهتدي هبا عملية استخدام 

ضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر اليت سيتم تناوهلا، والنهج األرا
  .)٦(املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية

سيدعى الفريق العامل املخصص إىل الوقوف على التقدم احملرز يف حتليل الوسائل اليت قد تكون               : اإلجراء  - ١٢
وسـيدعى الفريـق العامـل      . ملدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات        متاحة لألطراف ا  

 لدى ٢٠٠٩املخصص أيضاً إىل مناقشة الكيفية اليت ميكن هبا، وفقاً لربنامج عمله، مراعاة نتائج هذا العمل يف عام 
يدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف كما س. نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول
  .ما جيب القيام به من عمل إضايف دعماً لنظره يف هذه املسائل

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع  )أ(  

 أن يواصل نظـره، يف       على ، اتفق الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة          :اخللفية  - ١٣
دخاهلا على االجتار باالنبعاثـات واآلليـات       إسة املستأنفة، يف مناقشاته بشأن التحسينات اليت ميكن         دورته الساد 

القائمة على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو باالستناد إىل جمموعة من العناصر من بينها العناصر الـواردة يف                  
ودعا الفريق العامل . )٨( األول من دورته السادسةالفريق العامل املخصص عن اجلزء )٧(املرفقني األول والثاين لتقرير

، مسامهات إضافية   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٧املخصص األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           
 هذه العناصر باالسـتناد إىل هـذه        بلورة، وطلب إىل الرئيس     )٩(بشأن العناصر الواردة يف املرفقني املشار إليهما      

  .)١٠(إىل اآلراء اليت قدمتها األطراف سابقاًالورقات و

 سيدعى الفريق العامل املخصص إىل مواصلة النظر يف التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على اإلجتار               :اإلجراء  - ١٤
 باالستناد إىل ما هو حمدد يف       قوم الرئيس ببلورهتا  باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع، ويف العناصر اليت سي        

وسيدعى الفريق العامل املخصص أيضاً إىل االتفاق على ما جيب . سابقة ويف الورقات املقدمة من األطرافدورات 
                                                      

 .١٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٦(

 .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٧(

 .٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٨(

 .٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٩(

 .٢٣، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١٠(
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القيام به من عمل إضايف بشأن هذه املسائل يف ضوء نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق    
  . أعاله١٢األول على النحو املشار إليه يف الفقرة 

FCCC/KP/AWG/2008/5          تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
ـ املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال ا          زء جل

 ٢٧ إىل ٢١األول من دورته السادسة املعقودة يف أكرا يف الفترة مـن            
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3    واآلليات  جتار باالنبعاثات االن إدخاهلا على    بلورة التحسينات اليت ميك 
  مذكرة من الرئيس. القائمة على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/AWG/2008/Misc7      مسامهات إضافية تتعلق بالتحسينات اليت ميكن إدخاهلا علـى االجتـار
. مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو     باالنبعاثات واآلليات القائمة على   

  ت مقدمة من األطرافورقا

  استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  )ب(  

 قرر الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة، أن يواصل يف دورته السادسة                :اخللفية  - ١٥
والقواعد واملبادئ التوجيهية  التعاريف والطرائق ، مبعاجلةاملستأنفة نظره يف اخليارات املمكنة للقيام، ما كان عملياً

لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مع مراعاة املعلومات الواردة يف املرفق الثالث            
ومع اإلشارة إىل املرفق الرابع لتقرير الفريق        )١١(لتقرير الفريق العامل املخصص يف اجلزء األول من دورته السادسة         

ويف سبيل حتسني فهم اآلثار النامجة عن اخليارات املمكنة املتصلة . )١٢( دورته اخلامسة املستأنفةالعامل املخصص يف
هبذه املسائل، دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة املعلومات ذات الصلة وذلك علـى                  

 االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على أساس طوعي وغري رمسي، وطلب إىل األمانة أن تتيح املعلومات على موقع
  .)١٣(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ أقصاه عداإلنترنت يف مو

 مبعاجلـة   ،ى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف اخليارات املمكنة للقيام، ما كان عملياً            دَع سيُ :اإلجراء  - ١٦
راضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي       ة استخدام األ  التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتناول مسأل      

واحلراجة كما هي حمددة يف املرفق الثالث لتقرير الفريق العامل املخصص يف اجلزء األول من دورته السادسة، كما 
سيدعى الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على ما جيب القيام به من عمل إضايف بشأن هذه املسائل يف ضـوء                    

  . أعاله١٢امات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول على النحو املشار إليه يف الفقرة نظره يف االلتز

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١١(

 .FCCC/KP/AWG/2008/3الوثيقة  )١٢(

)١٣( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
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FCCC/KP/AWG/2008/5           تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال اجلزء األول 

 ٢٧ إىل   ٢١ملعقـودة يف أكـرا يف الفتـرة مـن           من دورته السادسة، ا   
  ٢٠٠٨أغسطس /آب

  غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر  )ج(  

 قرر الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة، أن يواصل النظر، يف دورتـه                 :اخللفية  - ١٧
ية واملنهجية والقانونية املطروحة يف إطار اإلدراج السادسة املستأنفة، يف جمموعة مسائل منها اجلوانب العلمية والتقن

FCCC/KP/AWG/2008/5 من الوثيقة    ٣٤املمكن لقائمة الغازات الواردة يف الفقرة       
. ةيف فترة االلتزام الثاني    )١٤(

مانة أن تعد جتميعاً للمعلومات التقنية بشأن هذه الغازات وأن تتيح املعلومات اجملمعـة يف موقـع                 األوطلب إىل   
  . )١٥(تفاقية على اإلنترنت كي ينظر فيها الفريق العامل املخصص يف دورته السادسة املستأنفةاال

ى الفريق العامل املخصص إىل مواصلة النظر يف غازات الدفيئة، والقطاعـات، وفئـات              دَع سيُ :اإلجراء  - ١٨
. زام الثانية احملددة يف الربتوكول    املصادر، وال سيما اجلوانب املختلفة املتعلقة بإدراج غازات جديدة يف فترة االلت           

ى الفريق العامل املخصص أيضاً إىل االتفاق على ما جيب القيام به من عمل إضايف بشأن هذه املسائل يف                   دَعوسُي
  . أعاله١٢ضوء نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول على النحو املشار إليه يف الفقرة 

  مكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةالُنهج امل  )د(  

 أن يقوم، يف دورته السادسة      ، قرر الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة          :اخللفية  - ١٩
، عند االقتضاء، مبواصلة عمله بشأن حتليل الوسائل ٢٠٠٩املستأنفة، ويف إطار مناقشاته املتعلقة بربنامج عمله لعام 

تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ األهداف املتعلقة خبفض انبعاثاهتا، مبا يشمل يف مجلة اليت قد 
  . )١٦(أمور حبث النهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

القطاعية، ى الفريق العامل املخصص للنظر يف النهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات دَع سُي:اإلجراء  - ٢٠
ولالتفاق على ما جيب القيام به من عمل إضايف بشأن هذه املسائل يف ضوء نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 

  . أعاله١٢املدرجة يف املرفق األول على النحو املشار إليه يف الفقرة 

                                                      

 .٣٥، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١٤(

)١٥( ttp://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878. php><. 

)١٦( FCCC/KP/AWG/2008/5 ١٧، الفقرة. 
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   النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة- ٤

، يف دورتـه    أن يواصل ص، يف اجلزء األول من دورته السادسة، على          اتفق الفريق العامل املخص    :اخللفية  - ٢١
يف إمكانات االحترار العاملي ويف مقاييس موحدة بديلة حلساب مكافئ ثـاين أكـسيد              نظره  السادسة املستأنفة،   

 يف  ردكما ت بواسطة البواليع   الكربون من االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليات إزالة غازات الدفيئة            
ودعـا  . )١٧(املرفق األول لربوتوكول كيوتو، إىل جانب دراسة تبعات تطبيق هذه املقاييس يف فترة االلتزام الثانية              

الفريق العامل املخصص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل إجراء تقييمات تقنية إضافية هلذه املقاييس                
وأشار إىل أمهية العمل الذي ستقوم به اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باالستناد إىل نتائج أعمـال                 

  .)١٨(ناخالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل

ى الفريق العامل املخصص إىل الوقوف على التقدم احملرز يف النظر يف املسائل املنهجية ذات دَع سُي:اإلجراء  - ٢٢
ى أيضاً إىل مناقشة الكيفية اليت ميكن له هبا، وفقاً لربنامج أعماله، أن يراعي نتائج هذا العمـل يف           دَعوسُي. الصلة
العامـل   ى الفريـق  دَعوسـيُ . ضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول      لدى نظره يف االلتزامات اإل     ٢٠٠٩عام  

  .املخصص أيضاً إىل النظر فيما جيب القيام به من عمل إضايف دعماً لنظره يف هذه املسائل

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا   - ٥
أن تترتب على األدوات والسياسات     يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن       

  والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  الـسادسة   أن يعتمد، يف دورته     على اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة،       : اخللفية  - ٢٣
بيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك       املستأنفة، استنتاجات خبصوص نظره يف املعلومات املتعلقة بالنتائج ال        

اآلثار التبعية اليت ميكن أن تسببها لكافة األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية، األدوات والـسياسات              
  .)١٩(والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 أن يواصل نظره يف هذه املسألة       على ول من دورته السادسة،   واتفق الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األ        - ٢٤
  ودعا األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه                )٢٠(يف دورته السادسة املستأنفة   

                                                      

 .٤٦، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١٧(

 .٤٥، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١٨(

 .‘١‘)ج(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )١٩(

 .٥٣، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٢٠(
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، معلومات إضافية ذات صلة كي ينظر فيها الفريق العامل املخصص يف دورتـه              ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣
  .)٢١(املستأنفةالسادسة 

ى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد استنتاجات بشأن النتـائج البيئيـة واالقتـصادية              دَع سيُ :اإلجراء  - ٢٥
واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة 

أن ينظر فيما جيب القيام به من       يف   يرغب الفريق العامل املخصص أيضاً       وقد. لألطراف املدرجة يف املرفق األول    
  .٢٠٠٩عمل إضايف، مع اإلشارة إىل أنه من املقرر عقد حلقة عمل لتناول هذه املسائل يف عام 

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5             معلومات إضافية عن النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبـا يف
بعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات          ذلك اآلثار الت  

ورقات . والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
  مقدمة من األطراف

حتليل إمكانات التخفيف وحتديـد نطاقـات أهـداف خفـض             - ٦
   املدرجة يف املرفق األوللألطرافاالنبعاثات 

أن يعود إىل املهام الواردة يف على ة املستأنفة، ـ، يف دورته الرابع)٢٢( املخصصاتفق الفريق العامل: اخللفية  - ٢٦
ودعا األطراف املدرجة يف املرفـق      . ، وأن يعتمد استنتاجات بشأهنا    )٢٣(من برنامج عمله  ‘ ٢‘و‘ ١‘)أ(١٧الفقرة  

مات وبيانات إضافية   ، ما لديها من معلو    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥األول إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه          
رئيس الفريق العامل املخـصص، الورقـة       بتوجيه من   ، وطلب إىل األمانة أن حتدث،       )٢٤(وحمدثة تتعلق هبذه املهام   

                                                      

ــة  )٢١( ــرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيق ــة    . ٥١، الفق ــات يف الوثيق ــذه الورق ــرد ه وت
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5. 

 .‘٢‘)ج(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/4الوثيقة  )٢٢(

ومدى فعالية بتحليل إمكانات التخفيف، ‘ ١‘)أ(١٧تتعلق الفقرة . FCCC/KP/AWG/2006/4الوثيقة  )٢٣(
وكفاءة وتكاليف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات احلالية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول،              

تصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق     واملالءمة يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة نتائجها البيئية واالق         
بتحديد النطاقات املمكنة لعمليات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا         ‘ ٢‘)أ(١٧وتتعلق الفقرة   . الدويل الذي ُتستخدم فيه   

لالتفاقية، مع األطراف املدرجة يف املرفق األول، بفضل جهودها احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي 
 . من االتفاقية٢ضمان توجيه االهتمام الكايف إىل القضايا املذكورة يف اجلملة الثانية من املادة 

تـــرد الورقـــات يف الوثيقـــة . ‘١‘)د(٢١، الفقـــرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقــة   )٢٤(
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4. 
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ألطراف املدرجة لالتقنية املتعلقة باملعلومات املتصلة بإمكانات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات 
(FCCC/TP/2007/1)يف املرفق األول 

)٢٥(.  

حلقة أثناء الدورة   وطلب الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة أيضاً، إىل األمانة أن تعقد                - ٢٧
 أعاله وأن تيسر مشاركة اخلرباء املختصني واملنظمات املعنية يف هذه           ٢٦عمل تعىن باملهام املشار إليها يف الفقرة        

بشأن املواضـيع الـيت سـتتناوهلا حلقـة العمـل وأن تـدعو       وطلب إىل األطراف أن تقدم آراءها       . )٢٦(احللقة
  .)٢٧(املنظمات إىل املشاركة فيها/اخلرباء

اهلدف من هذه احللقة يتمثل و. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣وتقرر عقد حلقة العمل يوم األربعاء، يف   - ٢٨
هداف خفض االنبعاثـات للـدول      مناقشة املعلومات املتاحة واحملدثة املتعلقة بإمكانات التخفيف ونطاقات أ        يف  

وستتيح حلقة العمل فرصة كي     . املدرجة يف املرفق األول ودورها يف النظر يف االلتزامات اإلضافية هلذه األطراف           
  .تتقاسم األطراف آراءها بشأن هذه املسائل وجتري حواراً تفاعلياً مع اخلرباء

مـن  ‘ ٢‘و‘ ١‘)أ(١٧ىل املهام الواردة يف الفقرة ى الفريق العامل املخصص إىل الرجوع إ  دَعسُي: اإلجراء  - ٢٩
وقد يرغب الفريق العامل املخصص يف حبث نتائج العمـل الـذي            . برنامج عمله وإىل اعتماد استنتاجات بشأهنا     

سيقوم به فيما يتعلق هبذه املسائل ومناقشة الكيفية اليت ميكن له هبا، وفقاً لربنامج عمله، أن يراعي هذه النتائج يف          
ى الفريـق العامـل     دَعوسـيُ .  لدى نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول          ٢٠٠٩عام  

  .نظره يف هذه املسائللدعماً املخصص أيضاً إىل النظر يف ما جيب القيام به من عمل إضايف 

FCCC/TP/2008/10             جتميع للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانيـات التخفيـف وبتحديـد
ات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثـات اخلاصـة بـاألطراف          النطاق

  ورقة تقنية. حتديث: املدرجة يف املرفق األول
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4         مـن الوثيقـة    ‘ ٢‘و‘ ١‘)أ(١٧معلومات وبيانات تتعلق بـالفقرة

FCCC/KP/AWG/2006/4 االنبعاثات الـيت    نطاق عمليات خفض   و 
رفق األول، وآراء بشأن تنظيم حلقة      تقوم هبا األطراف املدرجة يف امل     

 ورقـات مقدمـة   . عمل تنعقد أثناء الدورة لتناول هـذه القـضايا        
  من األطراف

  

                                                      

حملدثة هلذه الوثيقـة يف الوثيقـة       ترد الصيغة ا  . ‘٣‘)د(٢١، الفقرة   FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة   )٢٥(
FCCC/TP/2008/10. 

 .‘٤‘)د(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٢٦(

 .٢٤انظر احلاشية  )٢٧(
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   النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول- ٧

 الـسادسة   أن يبادر، يف دورتـه  على اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة،       : اخللفية  - ٣٠
املستأنفة، إىل النظر يف نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني على األطراف املدرجة يف املرفق األول حتقيقه بشكل 

، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ودعا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم لألمانة، يف موعد أقصاه . )٢٨(إمجايل
  .)٢٩(آراءها بشأن هذه املسائل

 سُيدَعى الفريق العامل املخصص إىل الشروع يف النظر يف نطاق ختفيضات االنبعاثات اليت يتعني               :راءاإلج  - ٣١
وقد يرغب الفريق العامل املخـصص يف النظـر يف          . على األطراف املدرجة يف املرفق األول حتقيقه بشكل إمجايل        

، مراعاة نتائج العمل الذي اضطلع به يف إطـار          ةالكيفية اليت ميكن هبا، وفقاً الستنتاجاته املعتمدة يف دورته الثاني         
 لدى نظره يف االلتزامات اإلضافية لألطرف املدرجة يف املرفق          ٢٠٠٩البند ذي الصلة من جدول األعمال يف عام         

  .٢٠٠٩وسُيدَعى الفريق العامل املخصص أيضاً إىل االتفاق على ما جيب القيام به من عمل إضايف يف عام . األول

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4           مـن الوثيقـة    ‘ ٢‘و‘ ١‘)أ(١٧معلومات وبيانـات تتعلـق بـالفقرة
FCCC/KP/AWG/2006/4 االنبعاثات اليت تقـوم  نطاق عمليات خفض   و

هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول، وآراء بشأن تنظيم حلقة عمل تنعقد            
  ورقات مقدمة من األطراف. أثناء الدورة لتناول هذه القضايا

  ٢٠٠٩رنامج العمل لعام  ب- ٨

اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة، على أن يقدم، يف إطار اضطالعه مبهامه : اخللفية  - ٣٢
، إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة، نتائج      ٢٠٠٩لعام  

 من ٩ مبوجب الفقرة املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األولت أعماله بشأن النظر يف االلتزاما
  .)٣٠(هابقصد اعتماد من بروتوكول كيوتو كي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ٣املادة 

رنامج عمله ويتخذ قـراراً  واتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة أيضاً، أن ينظر يف ب      - ٣٣
 ٣ودعا األطراف إىل أن تقدم لألمانة، يف موعد أقصاه . )٣١(٢٠٠٩بشأن األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا يف عام 

  .)٣٢(، آراءها بشأن هذه األنشطة٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

                                                      

 .‘٤‘)ج(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٢٨(

 .٢٤انظر احلاشية  )٢٩(

 ).ج(٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٣٠(

 .‘٣‘)ج(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٣١(

ــة  )٣٢( ــرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيق ــة . ‘٢‘)د(٢١، الفق ــات يف الوثيق ــذه الورق ــرد ه وت
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.6. 
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   االضطالع هبـا خـالل      ى الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على األنشطة اليت يتعني         دَعسُي: اإلجراء  - ٣٤
، مراعياً يف ذلك موافقته على إحالة نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              ٢٠٠٩عام  

وقد يرغب الفريق العامل املخصص يف اإلشارة إىل أن التعديالت الـيت            . يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة     
 من الربوتوكول، يف دورة عاديـة ملـؤمتر         ٢٠ من املادة    ٢ ألحكام الفقرة    د، وفقاً َمعَتتدخل على الربوتوكول تُ   

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وتبلغ إىل األطراف عن طريق األمانة قبل سـتة                 
يعتمـد  وإذا ما تقرر أن     . أشهر على األقل من انعقاد االجتماع الذي ُتعرض فيه هذه التعديالت بقصد اعتمادها            

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تعديالت يف دورته اخلامسة، وجب أن تبلّغ          
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١التعديالت إىل األطراف يف موعد أقصاه 

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.6             وفقاً  ٢٠٠٩آراء بشأن األنشطة األخرى اليت سيضطلع هبا يف عام ،
مل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية         لربنامج ع 

ورقات . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       
  مقدمة من األطراف

   مسائل أخرى- ٩

  .بحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تثار أثناء الدورةسُت  - ٣٥

   التقرير املتعلق بالدورة- ١٠

قرر، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة، تقريراً عن أعمال اجلزء األول مـن دورتـه               أعد امل : اخللفية  - ٣٦
  .)٣٣(السادسة

  . اجللسةيف هنايةوسيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة السادسة كي يعتمده الفريق العامل املخصص   - ٣٧

اسـتكمال  بير وأن يأذن للمقـرر     ى الفريق العامل املخصص إىل أن يعتمد مشروع التقر        دَعسُي: اإلجراء  - ٣٨
  .التقرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٣٣(
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  املرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظـر يف         
  االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول       

  مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة املستأنفة    
FCCC/KP/AWG/2008/4  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. دول األعمال املؤقت وشروحهج  
FCCC/KP/AWG/2008/5     تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف

املدرجة يف املرفق األول عن أعمال اجلزء األول من دورته الـسادسة            
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١املعقودة يف أكرا يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2008/6  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2008/7       مذكرة مقدمـة   . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة السادسة املستأنفة

  من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3           وضع التحسينات املمكنة لالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة علـى

  مذكرة مقدمة من الرئيس. مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4         مـن الوثيقـة    ‘ ٢‘و‘ ١‘)أ(١٧معلومات وبيانات تتعلـق بـالفقرة

FCCC/KP/AWG/2006/4       ونطاق عمليات خفض االنبعاثات الـيت ،
تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول، وآراء بشأن تنظيم حلقـة            

ورقـات مقدمـة    . قد أثناء الدورة لتناول هـذه القـضايا       عمل تنع 
  من األطراف

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5             معلومات إضافية عن النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك
اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات والتـدابري             

ورقـات مقدمـة    . ة يف املرفـق األول    واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرج   
  من األطراف

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.6       ُوفقـاً   ٢٠٠٩ع هبا يف عـام      لَضطَآراء بشأن األنشطة األخرى اليت سي 
لربنامج عمل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية     

ورقـات  . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       
  مة من األطرافمقد

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.7             مسامهات إضافية تتعلق بالتحسينات اليت ميكن إدخاهلا علـى االجتـار
. باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو       

  ورقات مقدمة من األطراف
FCCC/TP/2008/10  حديد النطاقات جتميع للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانيات التخفيف وبت

املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق         
  ورقة تقنية. حتديث: األول

_ _ _ _ _ 


